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Lehendakaria
Aurten, Gaztenpresa Fundazioak 15 urte bete ditu; denbora horretan guztian 
zehar, ekintzaileen ideiak bultzatu ditu. Beraz, une egokia da ibilbidearen 
balantzea egiteko, ibilbide horretan oinarrituko baikara orain hasiko dugun 
etapa berriari ekiteko.

Horretarako, 1994. urtera arte joan behar dugu. Urte horretan, gure 
herrialdea industria-krisian zegoen, eta Bizkaiko Ezkerraldea eskualdeko 
Euskadiko Kutxako kooperatibista-talde batek, langabeziak gazteengan 
zuen eragin handiarekin kezkatuta, gazteentzako autoenplegu-programa 
bat sustatzea erabaki zuen; Gaztenpresa izena jarri zioten programari. 

8 urte beranduago, Gaztenpresa fundazio izatera pasa zen. Horretarako, 
Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren laguntza 
jaso genuen, bai eta Mondragon kooperatiba-taldearena ere. Fundazioaren 
bitartez, hain zuzen ere, izan ditugu jarduerari bultzada berri bat emateko 
behar genituen azpiegiturak eta bitartekoak.

Gure jarduerak izan duen eragina zenbakitan neurtu daiteke; adibidez, 15 
urteotan zehar, 2.000 enpresa baino gehiago eta ia 3.900 lanpostu sortu 
dira. Halere, gure jardueraren benetako garrantzia ikusteko, ekintzaileek 
herrialde honetako sare ekonomiko eta sozialean izan duten eta daukaten 
eragina aztertu besterik az da egin behar.

Gaztenpresa Fundazioak, sortu zenetik, kontuan izan du beti bere garaiko 
eta inguruneko errealitatea. Gaur egun, gauza batzuk aldatu egin dira, 

beste batzuk, gutxiago, eta beste batzuk, zorionez, ez dira inoiz aldatuko. 
Gaztenpresa Fundazioak gizartearekiko duen konpromisoa da aldatuko 
ez den horietako bat. Gure herrialdeko enpresa-sarea sustatzeko lan 
egiten du; horrek oinarri sendoa sortuko du egungo erronkei aurre egin 
ahal izateko etorkizuneko erantzunekin.

Horretarako, azken urte honetan zehar, estrategia-plan berri bat landu 
dugu, enpresak sortzen dituzten pertsonen behar berrietara egokitu ahal 
izateko. Gure erronka da hainbat enpresen sorreran laguntzea datozen 4 
urteetan, orain arte egin dugun eran. Asmo handiko helburua da hori, eta, 
lortu ahal izateko, berrikuntza sakona egin dugu; beste era batean antolatu 
ditugu gure prozesuak, eta gure zerbitzuak zabaldu ditugu. Era horretan, 
enpresa-ideia bat duten guztien eskura jarri ditugu gure zerbitzuak, eta ez 
gara mugatu, orain arte egin dugun era, pertsona gazteetara soilik.
 
Halabeharrez, orain bizi dugun unean krisia dago, Gaztenpresa sortu 
zenean zegoenaren antzekoa. Halere, gaur, esperientzia daukagu gure 
alde, eta espiritu ekintzailea sustatzen jarraituko dugu, gure gizartea 
solidarioki garatzeko ardatz den heinean. 

Asmo eta gogo handiak eragiten ditu erronka horrek, eta guztion 
konpromisoa eskatuko du. Hemendik, eskerrak eman nahi dizkiet 
beren ahaleginekin honaino ekarri gaituzten guztiei, eta, nola ez, 
beren ahaleginekin Gaztenpresa Fundazioak duen konpromiso soziala 
areagotuko dutenei. 

1. Lehendakariaren gutuna

Josu Arraiza
Gaztenpresa Fundazioko Lehendakaria
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Gaztenpresa2. Gaztenpresa

Organigrama 2008

Gaztenpresa Fundazioa erakunde pribatua da, irabazi asmorik gabekoa, 

eta Euskadiko Kutxako gizarte-lanaren mendekoa da. Horren helburua 

da lana sortzen eta mantentzen duten ekimenak sustatzea eta ekintzak 

egitea programen eta zerbitzuen bitartez, horietako erabiltzaileen 

enpresa- eta lanbide-garapenari balioa eransteko, bai eta bere aliatuei 

eta gizarte osoari ere, oro har.

Fundazioa honakoei zuzenduta dago:

• Pertsona ekintzaileak, gazteak batez ere.

• Gizarteratzeko eta lana lortzeko zailtasunak dituzten kolektiboak.

• Mikroenpresa berriak, garapen-proiektuak dituztenak.

• Beren ikasleen artean espiritu ekintzailea sustatu nahi duten 

hezkuntza-erakundeak.

• Euskadiko Kutxako bertako bulegoak.
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Pertsonak3. Gaztenpresa 2008 
osatzen duten pertsonak

Patronatua 2009
Josu Arraiza Juan Manuel Sinde

Jon Emaldi

Ibón Urgoiti Antonio Salas

Jose Mª Usatorre

Koldo Aizpurua

Alfonso García

Juan Ramón Melgosa

Juan Carlos Benavente

Alberto P. de Eulate

Jesús Mº Ancín

Karlos Gonzalez de Langarika

Roberto Iturritxa

Belén Larrauri

J. Ramón Angulo

Mª Cruz de la Fuente

Lurralde B. Araba

Jarraitu egiten du ->

“Gaztenpresak 15 
urte daramatza 

enpresen sorreran 
laguntzen”
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Javier Blanco

Iñaki García

Amaia Ceciaga

José Félix Fernández

Javier Álvarez

Mikel Zúñiga

Eduardo Beasain

Josetxu Urrutia

Aitor Lauzirika

Lurralde B. Bizkaia

Arantxa Olaizola

Juan Mª Osteriz

Pedro Isasi

Pedro Cousillas

Gema Olabide

Conchi Gallastegi

Javier Larrañaga

Iñaki Zamorano

Leire Ascasibar

Lurralde B. Gipuzkoa

Xabier Zabaltza

Mª Eugenia Gainza

Aitor Azpiazu

Pello Bayona

Alberto Aguirre

Pablo Gurpegi

Alfonso Jiménez

Manuel Romero

Lurralde B. Nafarroa
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Jarduera-ildoak4. Jarduera-ildoak

Enpresak	Sortzea
Enpresak	Finkatzea
Kultura	Ekintzailea	Sustatzea
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Helburu orokorra

Lanpostuak sortuko dituzten enpresa-ekimenak sustatzea, negozio-

ideia bat daukaten eta beren lana sortu nahi duten pertsonen artean.

Emaitzak	eta	2008	profila

SortutAko enpreSen kopuruA

Urtea ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAFARROA GUZtIRA

2008 31 100 71 32 234

SortutAko lAnpoStuen kopuruA

Urtea ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAFARROA GUZtIRA

2008 45 165 112 48 370

Enpresak	Sortzea
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Programaren bilakaera

Gaztenpresak, 1994an sortu zenetik gaur egun arte, 2.000 enpresa 

baino gehiagori lagundu die; enpresa horiek, 3.848 lanpostu sortu 

dituzte, eta lana lortzeko zailtasun handiak zituzten pertsonek bete 

dituzte horietako 65.
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Generoa 2008

Pertsona eta enpresa erabiltzaileen profila
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enpresa berriak merkatuan finkatzea erraztea. Horretarako, ho-

nako laguntza hauek eskaintzen dira:

• telefonozko arretarako zerbitzua, 900.101.143 linearen bidez; 

kontabilitatearekin, zergekin, lan-munduarekin eta diru-laguntzekin 

lotutako gaien inguruko aholkuak emateko.

• enpresak finkatzeko lantegiak.

• Aholkularitza espezializatua krisi-egoeran dauden enpresentzat.

Egiten ditugun ekintzen bidez, enpresaburu berriei lagundu nahi 

diegu eguneroko lanean erabakiak hartzeko orduan; honakoetan 

lagundu nahi diegu zehazki:

• Beren ikuspegia eta erabakiak aztertzen. 

• Beste ikuspuntu batzuk aurkitzen. 

• Beste enpresa batzuekin harremanetan jartzen, harreman hori-

zontalen eta bertikalen bidez. 

• Irtenbideak bilatzen, finantza-bitartekoak sartzeaz gain.

Enpresak	Finkatzea

Helburu orokorra Egindako	ekintzen	adierazleak

egindako lantegien kopurua 34

parte-hartzaileen kopurua 205

lantegi bakoitzeko parte-

hartzaileen batez besteko kopurua

6,03
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“Gaztenpresak 
laguntza ematen 

du enpresa berriak 
finkatzeko”
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Kultura	Ekintzailea	Sustatzea

Unibertsitateak

Enpresa-ideien	lehiaketak

eHu - ArABAko cAMpuSA

Karrera-amaierako proiektuen Arabako Campuseko II. lehiaketa

Saritutako proiektua: 

Inglogal RFID (Barra-kodeen sistema alternatiboa Araban).

“2.000 enpresa 
baino gehiago 

sortu dira”

MondrAGon unIBertSItAteA

EKItEN: enpresa-ideien lehiaketa

• 24 ideia berritzaile aurkeztu ziren.

• Saritutako proiektuak:

1. saria: euri-urak eta ur grisak biltzea eta berrerabiltzea.  

2. saria: ahotsa, lan-tresna gisa.

3. saria: aparkalekuen kudeaketa integrala.
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nAFArroAko unIBertSItAteA - tecnun
Kiroletako asmamenaren eta diseinuaren IV. lehiaketa

Honako hauek dira lehiaketa horren helburu nagusiak:

• Sormena eta ideia-lanketa sustatzea.

• Kirolaren alorrean, talde-lana eta ideiak sortzeko tekniken 

erabilpena sustatzea batxilergoko 1. eta 2. mailetako gazteen artean.

Honako talde hauek saritu dira asmamenaren eta diseinuaren IV. 

lehiaketan:

• Irristailu ilarabakarren balaztak. Balazta horri esker, errazagoa 

da aldapak igotzea. 

• Teniseko erraketen euskarriak, pilota-poteak erraz eraman 

ahal izateko.

• Hozteko bizkar-zorro pedalduna. 

• Igeriketarako sentsorea, bista galdu dutenen kolektiboarentzat. 

• Bizikletak egonkortzeko balazta. Metalezko bi plakaz osatzen 

da; “ele” forman elkartzen dira horiek, eta atzeko gurpilaren 

euskarrira lotzen dira.
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Lanbide heziketako zentroak

tknIkA

eJe programa (hezkuntzako enpresa gaztea)

EJE hezkuntza-proiektua da, eta Lanbide Heziketan ekintzaile-

gaitasunak lantzea du helburu. Proiektu horren bidez, ikasleak 

subjektu aktibo bihurtuko dira beren ikaskuntza-prozesuan.

EJEk honako erronka hau aurkezten die ikasleei: enpresa bat 

sortzea eta kudeatzea, bere jarduera testuinguru praktiko eta 

erreal batean gauzatuko duena. Ikasleek gelan sortutako enpresa 

txikiek nazioarteko esparru batean gauzatuko dute beren 

jarduera; horretarako, harreman komertzialak ezarriko dituzte 

beste herrialde batzuetako edo estatuko hezkuntza-zentroetan 

sortutako antzeko enpresekin. Enpresa horiekin, produktu-

katalogoak trukatuko dituzte, eskariak negoziatuko dituzte eta 

produktuak esportatuko eta inportatuko dituzte era errealean, eta, 

ondoren, horiek merkaturatu beharko dituzte tokiko merkatuan.

Gaztenpresak 500 euroko finantziazioa eman dio EJEri, 

kooperatiba-enpresa bat (birtuala) kudeatu ahal izateko. Euskadiko 
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“3.848 lanpostu 
sortu dira”

Kutxako bulegoetan tramitatzen da, eta amaierako zenbatekoa 

itzultzen diote ikasturte-amaieran. 27 mailegu eman dira. 

urrats bat diru-laguntzak 

Programa horren helburua da enpresa-proiektuak aztertzeko eta 

martxan jartzeko esparru estandar bat ematea horrela eskatzen 

duten LHko zentroei, horren bidez, enpresa bat arrakastaz sortzeko 

eman behar diren pausoak landu eta egituratu ahal izateko.

Gaztenpresak laguntza ekonomikoa eman dio programa horri, honako 

era hauetan:

• Gaztenpresa mailegu bat eskuratzeko aukera.

• 9 proiekturi eman diegu laguntza.

• 10.800 euroko 12 diru-laguntza eman ditugu.
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Topaketak

tknIkA. (05.05.08)

tKNIKArekin ezarritako akordioen artean aurkitzen da honako hau 

ere: EJE eta Urratsbat programetan parte hartzen duten LHko zentro 

guztiak elkartzen diren urteroko topaketa bat egiten laguntzea. 

Kursaalen egin zen topaketa. 

Gaztenpresak 6.000 euro eman ditu EJE sarietako baterako. Aurten, 

honako hauek jaso dute sari hori:

• Orbela Koop.S.

• Andoaingo La Salle Berrospide Zentroa

Ametsen ekaitza (12.12.08)

Mondragon Unibertsitatearen Planaren baitan, ekintzailetza-

unitate bat sortzeko apustua egin da. Horrek aukera emango du 

pauso estrategiko berri bat emateko barneko ekintzailetzaren 

sustapenean, berrikuntzaren kudeaketan eta enpresa berrien 

sorreran.

Helburu horrekin sortu zen Ametsen Ekaitza. Mondragon team 

Factoryk eta Gaztenpresak kudeatzen dute proiektua, honakoen 

laguntzaz: Finlandiako team Academy, Euskal Autonomia Erkidegoko 

team Academy, azken horrek sortutako Manahmana enpresa, GAZE 

IKER-SARE sarea, eta Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia. 

Proiektu horren helburua da EKINTZAILETZAren inguruko topaketa 

bat antolatzea pertsona gazteen artean, hau da, Euskal Autonomia 

Erkidegoko hezkuntza-zentroetako batxilergoko ikasleen artean. 

Ekitaldi horrek zenbait testuingurutako gazteak biltzen ditu 

espazio berean, hitz egin, jostatu eta ekintzailetzarako tokiak 

eraiki ditzaten bertan.

Ideactiva saria

Euskadiko Kutxak, Gaztenpresaren bidez, eta Nafarroako Gobernuak, 

Ceinen bidez, antolatutako lehiaketa da. Horren helburua da 

Nafarroako gazte ekintzaileak saritzea, berritzaileak diren eta gure 

gizartean gauzatu daitezkeen proiektuak proposatzen dituztenak.

Honako hauek dira sariak: 

• ENPRESA-PROIEKTU HOBERENARI SARIA: Simaxi eta Orbital 

Aerospaceri emana. 10.000 eurokoa da, eta Euskadiko Kutxak, 
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Aldapa programa (Gaztelan) - nafarroa

“ALDAPA oinarrizko lanetarako trebakuntza” programa: horren helburua 

da parte-hartzaileek lana aurkitzeko dituzten aukerak handiagotzea, 

normalizatutako lan-merkatuko enpresetan lan-esperientzia bat izanez, 

eta lan bat egiteko eta mantentzeko behar diren trebetasun pertsonalak 

landuz gelan.

Beste jarduera batzuk

Gaztenpresaren bidez, ordaindu du zenbateko hori.

• NEGOZIO-IDEIA HOBERENARI SARIA: Proineci emana- 6.000 eurokoa 

da; Nafarroako enpresen berrikuntzarako zentroak ordaindu du.

• UNIBERTSITATEKO IKASLEEK AURKEZTUTAKO IDEIA HOBERENARI 

SARIA: Intelcageri emana. 1.000 eurokoa da; Nafarroako Enplegu 

Zerbitzuko I+G programak ordaindu du.

• 3 ACCESITA: Orbital Aerospacerentzat, Sorgineren - Albergue de las 

Brujas, In de Middle.

LAN-JARDUNALDIAK

Nafarroako Unibertsitatea - TECNUN

2008ko Jardueren Memoria         23



24         2008ko Jardueren Memoria         



Topaketa

“Berriztatzea, 
aitzindari izaten 

jarraitzeko”

4. 15. Urteurreneko Topaketa
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Gaztenpresaren 15. urteurrena
Urriaren 16an topaketa bat egin zen Gaztenpresaren 15. urteurrena 

zela eta. Topaketa Portugaleten (bertan sortu zen Gaztenpresa) 

egin zen, eta horren asmoa zen Fundazioan lan egin duten pertsona 

guztiak elkartzea, egindako ibilbidea ebaluatzea, eta omenaldia egitea 

Gaztenpresa posible egin duten guztiei; bai ideiaren “aitatxo” izan 

zirelako, bai eta ideia “haztea” ahalbidetu zutelako eta fundazio bihur 

zedin lan egin zutelako, edo baita Fundazioaren bizi osoan zehar 

“aitabitxi” gisa jardun dutelako ere.

Honako hauek izan dira funtsezko pertsona horiek:

kepa rekakoetxea. Bere gogo biziagatik, eta, zehazki, gure alboan 

egon delako hasieratik, eta Gaztenpresari lagundu diolako urte hauetan 

guztietan zehar. 

ricardo Aristondo. Gaztenpresako buru izan delako, eta, etorkizun-sen 

handiz, fundazio bat eratu zuelako proiektua finkatzeko.

José Mª orue. Espiritu ekintzailea izan zen, bai eta Gaztenpresako arima 

ere, hasiera batean; nabarmentzekoak dira bere eskuzabaltasuna eta 

zuzentasuna, eta guztion oreka eta erreferentzia izan zen.

Josi Beitia. Euskadiko Kutxaren barneko aktibismoagatik, bai eta 

kanpokoagatik ere; bai Portugaleten, bai nazioartean ere... Josiren 

jarduteko era azaltzen duen aipu bat aurkitu dugu: “EKINtZA DA 

ETIKARAKO ADIERAZPIDE BAKARRA”.
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Portugalete herri
honetan sortua,
hamabost urte hauetan 
nabaria lortua,

lan gabeak laurdena
ziren momentuan, 
aktibistak lanera, 
hauxe abentura

Gazteak laguntzeko 
martxan Gaztempresa, 
oso diru gutxikin 
gure lanabesa

ezker aldekoak len,
ondoren besteak,
mugitzen hasi ziren 
Caja hontakoak

Beitia eta Orue
ditugu aipatu, 
beste asko bezala 
temati eta gartsu

proiektu berri zaila, 
aktibismo aurrera, 
adore, bihotza ta 
grina jarri behar

Arantza Gipuzkoan,
Alberto Araban,
Juan Carlos ta Ricardo, 
Manolo Nafarran

Inma, Kepa Errekako,
Bultz lanen laguntzaz, 
bi mila lanpostu da 
emankor fruitua

Ezker alde erdaldun 
jarritako hazia 
euskarazko bertsotan 
egungo oraina,

grina mantentzen dugu,
hitzak ezberdinak,
enplegua sortzeko
erantzun berriak.

Gaztempresaren Grina

Portugalete, urriak 16, 2008



“Produktu 
berezitu batean 
sinesten dugu”
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Erronkak6. 09-12rako erronkak Erronka:	2.000	enpresa	
datozen 4 urteetan

Berrikuntza nagusiak

Publiko objektiboa zabaltzea

• Ez gazteentzat soilik

• Ez langabetuentzat soilik

• Baita mikroenpresak ere

Produktuaren malgutasuna

• Aholkularitza malgua

• Finantza-produktua

• Negozio-ekipamendua

Kudeaketa	zabaltzea

• Euskadiko Kutxako bulegoetatik arreta ematea
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Urteko kontuak7. Urteko kontuak

Kudeaketa-txostena

2008ko diru-sarrerei dagokienez, 1.098.369 eurokoak izan dira; horietatik 

%94 erakundeen ekarpenak izan dira, %3 diru-sarrera finantzarioak, eta 

%4 ohiz kanpoko diru-sarrerak. 

Honako erakunde hauek lagundu diote Gaztenpresari: Eusko Jaurlaritzak- 

Europako Gizarte Funtsak, %27; Euskadiko Kutxak, %44; Mondragon 

Kooperatiba Korporazioaren (MCC) Fundazioak, %29.

Funts horiei esker gauzatu du Fundazioak bere jarduera, eta honako 

programa hauetan aplikatu dira horiek:

• Kultura ekintzailea sustatzeko programa: diru-sarreren %7 erabili da 

programa honetan, eta programaren helburua izan da Lanbide Heziketako 

zentroei eta unibertsitateei laguntza ematea.

• Enpresa-ekimenen programa: diru-sarreren %34 erabili da programa 

honetan, eta helburua izan da bideragarritasun-azterketen kostuak ordaintzea, 

zerbitzua garatzeko ekintza-planak egitea (%66), eta kaudimengabezia-

funtsean dirua sartzea (%34).

• Enpresak finkatzeko programa: diru-sarreren %9 erabili da programa 

honetan, eta horren helburua izan da enpresak sortu dituzten pertsonentzako 

lantegien kostuak (%9) eta emandako diru-laguntzak (%91) ordaintzea.
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2008ko egoeraren balantzea
AktIBoA euro

AKTIBO EZ KORRONTEA 610

1. Ibilgetu ukiezina 0

2. Epe luzeko finantza-inbertsioak 610

AKTIBO KORRONTEA 1.611.177

1. Izakinak 62.248

2. Merkataritza-zordunak eta kobratzeko dauden 

beste kontu batzuk

753.620

3. Epe motzeko finantza-inbertsioak 349.885

4. Efektiboa eta beste aktibo likido baliokide batzuk 445.424

GuZtIrA 1.611.787

ondAre GArBIA etA pASIBoA euro

ONDARE GARBIA 370.365

1. Funts berekiak 370.365

• Gizarte funtsa 50.000

• Aurreko ekitaldietako emaitza 240.009

• Ekitaldiko soberakina 80.356

PASIBO EZ KORRONTEA 770.268

1. Epe luzeko hornidura 770.268

PASIBO KORRONTEA 471.154

1. Epe motzeko zorrak 453

2. Merkataritza-hartzekodunak eta beste 

kontu batzuk

350.701

3. Epe motzeko periodokatzeak 120.000

GuZtIrA 1.611.787

2008 ekitaldiko 
galdu-irabazien kontua
KONTUAK/ (ZORRA) HARTZEKOA euroAk

ETENGABEKO ERAGIKETAK

1. Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak 1.068.240

2. Diru-laguntzak - 420.866

3. Pertsonal-gastua -

4. Beste ustiapen-gastu batzuk - 595.095

5. Ibilgetuaren amortizazioa - 2.079

USTIAPEN EMAITZAK -50.200

6. Sarrera finantzarioak 30.156

EMAITZA FINANTZARIOAK 30.156

ZERGA AURREKO EMAITZAK 80.356

7. Mozkinen gaineko zerga -

KITALDIKO EMAITZA 80.356
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Eskerrak8.	Eskerrak

Erakunde	babesleak 2008an zehar, proiektuak deribatu dituzten erakundeak

Gaur egun, zenbait erakunde publikok eta pribatuk finantzatzen dute 

Gaztenpresa, eta horiekin lankidetzan jarduten du autoenplegua 

sustatzeko programetan. Horien konfiantza eta ahaleginak eskertu 

nahi ditugu:

• Eusko Jaurlaritza. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila. 

Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritza.

• Euskadiko Kutxa.

• Mondragon Korporazioa Fundazioa.

ArABA BIZkAIA GIpuZkoA nAVArrA

Bultz-Lan A. D. Basauri Bidasoa Activa Anel

A. D. Bermeo Bultz-Lan Bultz-Lan

Bultz-Lan Debegesa Cámara de Comercio

Dema Debagoiena Cederna

Forlan Fomento S.S. Cein

Fundación Azaro Goieki Gaztelan

A. D. Galdakao Iaurgi-Lantzen

A. D. Getxo Oarsoaldea

Inguralde Sartu

Lanekintza Uggasa

A. D. Markina Urola-Kosta

A. D. txorierri

Urratsbat
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